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Alla som arbetar med Astma-KOL
kommer att kallas till ett möte där ar-
betet med behandlingsrekommenda-
tioner kommer att presenteras. Mö-
tena kommer att hållas på länets samt-
liga sjukhus en eftermiddag under

Selektiva COX 2-hämmare (coxiber)
ökar alltjämt. 2002 verkar ökningen
i dygnsdos landa på strax under
10% jämfört med 2001.
Coxiberna är fyra till sex gånger dyrare än
andra NSAID, som t ex Pronaxen, och be-
räknas kosta länet cirka 300.000 kronor per

Läkemedelskommittén närmar sig
verkligheten och flyttar närmare
vården.
Vi finns nu i Baracken vid Sunderby sjuk-
hus. Där kommer även att finnas utrymme
och kansliresurser för både det lokala läke-
medelsrådet vid sjukhuset och vid primär-
vården i Luleå-Boden.

Den 6 februari har vi öppet hus. Vi bju-
der på fika och berättar vad vi sysslar med.
Välkommen från kl 10 till kl 16.

Astma-KOL-information
veckorna 11-12-13, d v s senare delen
av mars månad. Mer exakt information
om tider och platser kommer att läggas
ut på läkemedelskommiténs hemsida
under januari.

Selektiva COX 2-hämmare -
bättre eller sämre?

månad. Under hösten har uppgifter kommit
in om troliga nackdelar med den nya behand-
lingsprincipen. I Behandlingsbladet nr 5/02
skrev vi om de mindre bra resultaten på ul-
cuskomplikationer och i nästa nummer
(nr 2/03) kommer en artikel om hjärt-/kärl-
påverkan. Recept på narkotiska läkeme-

del utfärdade efter 1 februari
2003 måste ha en giltig för-
skrivarkod för att kunna expe-
dieras på apoteket.
Läkare knutna till landstinget och öv-
riga läkare som under hösten har till-
delats en arbetsplatskod har redan för-
skrivarkoden inbakad i arbetsplatsko-
den. Har du fortfarande inga koder och
behöver detta, tag kontakt med Soci-
alstyrelsen för att erhålla förskrivarkod
och NLK för att erhålla arbetsplatskod.

Personlig kod
gäller för

narkotiska
läkemedel

Xatral Medartuum och Selegilin Alp-
harma utgår p.g.a. leveransstopp
och ersätts med Xatral Orifarm och
Selegilin NM Pharma. Calcichew D3
utgår och ersätts med Kalcipos D.

DOS i Norr har redan bytt ut samtliga Calci-
chew D3 till Kalcipos D. Orsaken är att Lä-
kemedelsverket inte tillåter tuggtabletter i

Nytt på listan över rekommenderade läkemedel
APODOS. Kalcipos D tabletten är tänkt att
svälja hel men kan delas eller tuggas. Tablette-
rna är dock inte smaksatta. Priset för Kalci-
pos D är lägre. Detta är anledningarna till att
Calcichew D3 tuggtabletter utgår på rekom-
mendationslistan och ersätts med Kalcipos D
tabletter. Färgändringar (grönt) för de nya
rekommendationerna kommer snart i
MOM:en.

Öppet hus 6 februari
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Effekterna av
läkemedelsreformen
Hur gick det med den nya läkeme-
delsreformen i oktober? Läkeme-
delsföretagen förberedde sig genom
att sänka sina priser till en nivå som
för landstingen motsvarar en kost-
nadssänkning på ungefär 80 miljo-
ner på årsbasis. Priskriget har fort-
satt sedan dess och den nya Läke-
medelsförmånsnämnden fick under
hösten behandla ytterligare 600
prissänkningsärenden.

Som ni minns så innebar den nya lagen att
apoteken ålades att byta ut ett dyrare läke-
medel mot det billigaste utbytbara läkeme-
del man har på lager. Apotekare Stig An-
dersson, Luleå, har försett oss med statis-
tik över detta för oktober månad: 56% av
det som läkarna ordinerade till norrbott-
ningarna var recept på utbytbara läkeme-
del. Endast i 0,8% av ordinationerna hade
förskrivaren motsatt sig utbyte (För riket
blev motsvarande andel 1,6%). I 4,4% av
fallen hade patienten motsatt sig utbyte och
därmed tvingats att betala merkostnaden
själv. Apoteken i Norrbotten minskade
kostnaderna för läkemedel med 200.000
kronor under oktober månad genom att
byta ut 13,6 % av de recipen som ordine-
rades. Andelen byten var dubbelt så hög

som riksgenomsnittet och fördelades sig
på 8,3 % generikabyten och 5,3 % paral-
lellimportbyten.

Två faktorer
Att apoteken i länet hade en högre by-

tesandel än riket kan vara en kombination
av två faktorer:

1. Apoteken i Norrbotten har dubbelt
lager med både dyrare och billigare utbyt-
bara läkemedel. När läkarna ordinerar det
dyrare läkemedlet får apoteken därför of-
tare föreslå utbyte.

2. Apoteken i resten av landet har i ge-
nomsnitt en lägre andel dubbelt lager. Det
man lagerför är också de läkemedel som
läkarna traditionellt förskriver. Byte kom-
mer därför mindre ofta i fråga oavsett om
dyrare läkemedel förskrivs.

I Norrbotten har det funnits en god be-
redskap för att byta ut läkemedel på apo-
teket. Vi vill berömma det arbete som apo-
teken i Norrbotten gjort när det gäller ut-
byte och lagerhållning. De rapporter vi fått
visar att apotekspersonalen genomfört lä-
kemedelsbytena på ett bra och professio-
nellt sätt. NLK vill även ge en eloge till
länets förskrivare som visat förtroende för
att patienterna och apoteken tillsammans
kommer fram till ett bra läkemedelsval.

Kenneth Widäng

Perioden före inkasserade NLL 330.000
kronor som betalades ut under hösten.
Skörden är alltså två tredjedelar större den-
na gång! Bra gjort alla förskrivare som ökat
sin följsamhet till rekommendationslistan!
Bra gjort säger vi även till apoteken som
uppdaterar sitt lager efter NLK:s rekom-
mendationer.

De största avnämarna till bonusökning-
en är Tramadol ratiopharm (140.950 kr)
som fått en ökad andel i opioid-segmen-
tet, Citalopram GEA (45.732 kr) istället
för Cipramil som tappade sitt patent i bör-
jan av året, Atenolol NM (44.592 kr) som
tagit andelar av både Selinol, Tenormin och
Seloken samt förstås Enalapril ratiopharm
(188.604 kr).

Bonuspengarna
kommer i januari!
539.782 kronor utbetalas till förskrivande vårdenheter i dagar-
na. Bonuspengarna ska användas till sjukvårdsutveckling.
Pengarna är resultatet av läkarnas förskrivning och apotekens
försäljning av 14 landstingsrabatterade läkemedel under pe-
rioden april till september 2002.

Den här peri-
oden har me-
dicinkliniken
på Sunderby
sjukhus ökat
sin förskriv-
ning av rekom-
menderade läkeme-
del med rabatt och på
så vis fått mest pengar av länets vårdenhe-
ter: 39.034 kronor. Grattis! På andra plats
kommer Björknäs vårdcentral i Boden följt

Diabetes-
hjälpmedel
ges direkt
till patienten
Diabeteshjälpmedelen, framför
allt provtagningsstickor, kostar
mer är insulin och diabetesta-
bletter tillsammans.

En arbetsgrupp som består av leda-
möter från Diabetesvård, Apoteket
AB, Svenska Diabetes förbundet
samt upphandlingsenheten med
Majvor Müller som projektledare
håller nu på att planera för en upp-
handling av dessa hjälpmedel.

Sortimentet kommer att täcka pa-
tienternas behov. Under våren kom-
mer därför patienterna att kunna få
sina stickor och apparater direkt när
de träffar sin diabetessköterska. Vi
återkommer med mer information.

av Örnäsets vårdcentral i Luleå. Tittar vi
på primärvården sammantaget ser vi att
vårdcentralerna i Piteå får mest och till-
sammans erhåller 101.666 kronor. Bra
gjort!



Den ekonomiska marknaden för ett
läkemedel vid KOL är svindlande.
Hälften av alla rökare utvecklar kro-
nisk obstruktiv lungsjukdom, en
sjukdom som inte kan botas utan
endast lindras.

Det finns bara i Norrbotten sannolikt
10.000 personer med kol. Skulle alla dessa
få Spiriva för 5000 kr år skulle kostnaden
bli 50 miljoner kr, som är mer än kostna-
den för alla astmaläkemedel tillsammans.
Dessa pengar finns inte i nuvarande skat-
teunderlag.

Väg på guldvåg
Viktigt att varje förskrivare av läkemedel
vid kol verkligen väger förskrivningen på
guldvåg mot andra åtgärder främst då in-
tensivt stöd för rökavvänjning då rökstopp
är den enskilt viktigaste åtgärden vid KOL.

Rökstopp medför avsevärt förlängd
överlevnad och minskning av symtom. För
många med svår KOL kan läkemedel en-
dast i begränsad grad ge lindring i deras
medicinskt, psykologiskt och socialt utsat-
ta situation ( SBU)

Underhållsbehandling med antikoliner-

Spiriva ett nytt läkemedel
med gamla anor

gika och/eller långverkande beta-2-agonis-
ter bör prövas hos KOL-patienter med sym-
tom. (Läkemedelsverket, www.mpa.se,
snabbsök workshop)

Tiotropium (Spiriva) är, liksom ipratro-
pium (Atrovent) , en kvartär ammonium-
förening och har sin effekt genom häm-
ning av muskarin receptorer av typen M1,
M2 och M3.

Giftig men populär
prydnadsväxt
Muscarin-receptor-antagonister har varit
kända i flera tusen år (sanskrift och veda).
De är derivat från Atropa Belladonna d v s
alkaloider. Ur en annan växtgrupp Datura
är Spikklubba, Datura Stramonium mycket
giftig, dess torkade blad användes till ast-
macigaretten, som fanns att köpa från bör-
jan av 1800-talet till mitten av 50-talet. En
känd Datura är änglatrumpet(mycket gif-
tig) som nu är en populär prydnadsväxt.

Sammanfattningsvis har ipratropium-
bromid, tiotropiumbromid, men även sal-
meterol och formoterol en positiv effekt
vid underhållsbehandling av KOL. Effek-
terna är generellt små och torde i första
hand bero på sänkning av andningsmedel-

läget. Effekten av kombinationsbehandling
med två bronkdilaterare jämfört med var
och en för sig är bristfälligt utvärderad.

Fortbildning om kol
På grund av det utomordentliga stora mark-
nadsvärdet av läkemedel vid kol kommer
nu en lång räcka av studier som visar ef-
fekter vid kol av främst olika astmaläke-
medel.

Fortsättningsvis rekommenderas fort-
bildning om kol innan förskrivning av
eventuella läkemedel.

Dessbättre finns det nu bra material, av-
seende diagnostik, behandling och reha-
bilitering vid kol.

Mätning av lungfunktion med spirom-
eter är nyckeln till diagnos. Begränsning
av luftflödet som inte är reversibel är obli-
gatoriskt fynd.

FEV1/FVC  < 70% och FEV1 <80% av
beräknat normalvärde krävs för manifest
kol.

Sjukdomen kol är bättre definierad än
astma men tros detta är mörkertalet vid kol
betydande. Endast 30 % av patienterna vid
kol har idag  känd diagnos men majorite-
ten av dem har varit i kontakt med sjuk-
vården för andnöd och luftvägssymtom.

Allt fler internationella konsensus och
vårdprogram vid kol etableras (GOLD,
BTS, ATS ) Ett nationellt vårdprogram vid
kol presenterades vid årets läkarstämma.
Läkemedelsverkets workshop om kol pre-
senterades juli 2002. Ett lokalt handlings-
program är på gång från NLK och kom-
mer även att presenteras i behandlingsbla-
det.

Lars Hetta

Länsrekommendationer Astma - KOL
En arbetsgrupp med representation
från hela länet har under året ar-
betat med behandlingsrekommen-
dationer för Astma bronchiale och
KOL.
Det finns idag ett gott underlag för re-
kommendationer och arbetet har base-
rats på de nationella riktlinjer som finns,
i första hand SBU-rapporten Behandling
av Astma och KOL november 2000, Lä-
kemedelsverkets workshops Astma bron-
chiale maj 2001 och KOL oktober 2001
samt Svensk Lungmedicinsk förenings
Vårdprogram KOL. Det finns ett äldre
Vårdprogram för Astma hos vuxna i
Norrbotten utarbetat vid lungkliniken
1993 men det behöver en del uppdate-
ring.

Arbetsgrupper
Arbetsgruppen består av läkare ifrån

lungkliniken, internmedicin samt primär-
vården, dietist och sjukgymnast arbetan-
de med dessa patientgrupper samt repre-
sentant från apoteket. Varje deltagare i
gruppen har försökt förankra arbetet på
hemmaplan men förmodligen finns det
många över länet som inte har haft di-

rekt kontakt med gruppens arbete.
Behandlingsrekommendationerna

innehåller diagnostik, behandling samt
rehabilitering och arbetet planeras slut-
föras under våren 2003. Innan arbetet
slutföres planeras en Astma-KOL-ef-
termiddag i varje sjukvårdsområde och
till detta möte kallas alla som inom
området arbetar med Astma - KOL.
Mötena kommer att hållas på länets
samtliga sjukhus en eftermiddag under
veckorna 11-12-13, d v s senare delen
av mars månad.

Representanter för arbetsgruppen
kommer då att presentera arbetet och
önskar samtidigt få in ytterligare syn-
punkter innan arbetet slutföres. För-
hoppningen är att vid dessa möten kun-
na förbättra och förankra behandlings-
rekommendationerna. Kontaktpersoner
för arbetet är för Sunderby sjukhus Lars
Hetta, Piteå sjukvårdsområde Berne
Eriksson, Kalix sjukvårdsområde Tor-
björn Harr, Gällivare sjukvårdsområde
Ulf Bolsöy och Kiruna sjukvårdsom-
råde Gruffydd Jones.

Ulf Bolsöy

Spikklubba, Datura Stramonium är
mycket giftig. Dess torkade blad  an-
vändes till astmacigaretten, som fanns
att köpa från början av 1800-talet till
mitten av 50-talet. Målning av Thérèse
och Sven Ekblom (1917).
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Som läkare och sjukvårdspersonal har vi ständigt ett krav på oss att
göra allt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I takt med att
nya landvinningar görs kullkastas tidigare kunskap och ersätts med
ny. Ibland erövras helt nya domäner som tidigare varit jungfruliga
och nya perspektiv öppnar sig.

Ofta vet vi inte om en ny behandlings- el-
ler terapiform är bättre än en  gammal el-
ler huruvida en kostnadsökning ”betalar
sig”. Då börjar vi inom professionen slå
varandra i huvudet med olika studier eller
med egen inhämtad erfarenhet och vi för-
söker att argumentera för varför just den-
na behandling ska ges framför något an-
nat. I en ännu tjockare dimma har vi där-
efter politikerna, som är satta att styra över
oss i demokratisk anda. Vilken kunskaps-
bas vilar deras argument på?

Om nu vi ska utöva vårt arbete enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet, ska vi
då inte kräva av politikerna att även de ska
hänvisa till vetenskaplig evidens då de styr
vår verksamhet, för deras beslut får ju otvi-
velaktigt konsekvenser för den hjälpsökan-
de medborgaren och dessa kan vara större
än skillnaden mellan 75 eller 160 mg
Trombyl dagligen. Svenska Läkarsällska-
pet försökte att belysa denna fråga vid ett
tisdagsmöte med samma rubrik den 19/11
2002 med Ingvar Krakau, universitetslek-
tor inom Allmänmedicin, som moderator.

Svårt prioritera
Ingvar Krakau betonade, att allt som är
väsentligt är inte kunskapsbaserat och allt
kunskapsbaserat inte är väsentligt. Vi mås-
te värdera vår kunskap och politikens roll
är att fokusera på värderingarna, men där
en ökad korsbefruktning vore att eftersträ-
va. Ett stort problem idag är att vi har svårt
att veta basala saker om kostnader, vård-
ens innehåll, produktion, kvalitet och re-
sultat och vet vi dessutom litet om efter-
frågan och behov blir det svårt att priori-
tera och använda resurser inom en organi-
sation.  Men blir politiken bättre av erfa-
renhet och skulle en experimentell hälso-
och sjukvårdpolitik kunna ge oss denna er-
farenhet och även kunna tillgodose män-
niskors längtan?

Nina Rehnkvist, överdirektör på Soci-

alstyrelsen, klargjorde, att mycket litet av
de reformer som gjorts inom hälso- och
sjukvården, har varit för att ge befolkning-
en en ”god hälsa på lika villkor” där de
med ”störst behov kommer först” utan
mest försökt att ratta de resurser som finns.
Dessutom har reformerna haft väldigt li-
tet att göra med vad som händer på lands-
tingsnivån. För att ge hälso- och sjukvår-
den bättre hum om vad den gör och dess
resultat finns nu en ”Nationell handlings-
plan för informationsförsörjning” vars pro-
totyper beräknas komma ut år 2004 och
som ska klargöra vad resurserna används
till och vilka resultaten är. Dessa uppgif-
ter ska vara offentliga.

Två olika världar
Mats Brommels, professor på Medical
Management Center på Karolinska Insti-
tutet, betonade att forskning och politik
lever i två olika världar som styrs av sin
egen rationalitet. Insikt om denna skillnad
kan öppna till en mera insiktsfull dialog. I
den politiska beslutslogiken är det svårt
att skilja mål och medel från varandra.
Medlen blir starkt knutna till dem man som
beslutsfattare företräder. Där går det ej att
använda en rationell beslutsmodell utan
allianser behövs dvs. man får jämka mel-
lan motstridiga intressen. I snart sagt samt-
liga organisationer kommer den politiska
beslutslogiken fram där människor kom-
mer samman och företräder olika intres-
sen. Läkarkåren är definitivt inte försko-
nad från detta.

Professor Brommels antyder en att evi-
densbaserad ideologi förutsätter en ”auk-
toriserad kunskap som är skapad kollek-
tivt inom yrkeskåren. Det måste finnas en
gemensam värdebas i form av en profes-
sionell etik som stärker sammanhållning-
en. En miljö som präglas av frivillig över-
enskommelse samt en kultur som upp-

muntrar individuell excellens ska vara för-
härskande.”

Klara roller
Maria Wallhager, folkpartist inom Stock-
holms läns landsting, beskrev politikerrol-
len som en strävan ”att lämna monument
efter sig då man går in i en ny mandatperi-
od” vilket gör att man inte är lyhörd för
kritik. Maria botande vikten av att våra oli-
ka roller är klara och att hon som politiker
ska ge ramarna medan professionen be-
stämmer innehållet. Hon ska också göra
prioriteringen mellan olika vårdgrenar. För
detta behöver hon faktaunderlag som tjäns-
temännen ska vara henne behjälplig med.
Prioritering är emellertid något politikerna
är dåliga på pga. rädsla, okunskap, och då-
liga underlag som begränsar hennes förmå-
ga att fatta rätt beslut.  Mandatperioderna
är dessutom  korta och man kastas som po-
litiker in i olika situationer man ej har bra
kunskap om men ska ändå ”gilla läget”.
Detta gör att de svåra frågorna lämnas där-
hän och skjuts fram. Eftersom det inte finns
något ”körkort” för politiker utan man kan
vara handplockad från gatan, så innebär
detta att vi måste betänka vem eller vilka
vi röstar fram i det politiska systemet och
vilka krav vi ska ställa på dem för att resul-
tatet ska bli önskvärt.

Efterlyser ökad dialog
Vad alla efterlyste var således, inte helt
överraskande, en ökad dialog mellan poli-
tiker, administratörer och profession.
Grundkonceptet var alla överens om. Må-
let ifrågasattes inte, men medlen att nå må-
let har vi olika åsikter om.  Evidense  Ba-
sed Everything  är omöjligt att uppnå. Vad
vi däremot kan nå insikt i, är att politikerna
lever i en annan värld, men det gör även vi.
Låt oss då mötas!

Kjell Melander, ledamot i Norrbottens lä-
kemedelskommitté, läkare

Kunskapsbaserad hälso- och
sjukvårdspolitik - är det möjligt?


